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Cu 40% mai mult praf aspirat* pentru o curăţare mai bună

Conceput pentru eliminarea uşoară a prafului

Aspiratorul fără sac Philips PowerPro Expert duce performanţa curăţării la un alt nivel. PowerCyclone 6 şi capul

de aspirare TriActiveMax asigură rezultate de curăţare excepţionale pe toate tipurile de podele. Compartimentul

pentru praf se goleşte fără efort.

Performanţă excepţională

Performanţă clasa A pe suprafeţe dure

Tehnologia PowerCyclone 6 pentru separarea excepţională a prafului de aer

Noul cap de aspirare TriActiveMax 3 în 1 maximizează colectarea prafului

Cap de aspirare ultrasubţire pentru suprafeţe dure

Cap de aspirare pentru curăţarea optimă a tuturor suprafeţelor dure

Eliminare uşoară a prafului

Design avansat al compartimentului pentru praf pentru o golire uşoară

Curăţare fără efort

Filtru lavabil pe viaţă

Design uşor pentru manevrabilitate

Sistem de filtrare a aerului

Sistem de filtrare a aerului HEPA10 cu AirSeal pentru un aer curat
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Repere

Clasa A pe suprafeţe dure

Acest produs atinge cea mai înaltă clasă de

performanţă de curăţare pe suprafeţe dure.

Praful este 100 % aspirat!

PowerCyclone 6

Construcţia aerodinamică a PowerCyclone 6

minimizează rezistenţa la aer şi asigură

rezultate excepţionale de curăţare prin 3 etape

deosebit de eficiente: 1) Aerul intră rapid în

PowerCyclone graţie orificiului de admisie aer

drept şi lin. 2) Circuitul curbat de aer

direcţionează rapid aerul în sus în

compartimentul ciclonic. 3) În partea de sus a

filtrului ciclonic, lamelele de evacuare

îndepărtează eficient praful din aer.

Cap de aspirare TriActiveMax

Capul de aspirare TriActiveMax cu acţiuni de

curăţare 3 în 1 acoperă perfect podeaua pentru

a maximiza colectarea prafului. 1) Deschide

uşor covorul cu talpa specială, pentru a

îndepărta praful până în profunzime. 2) Aspiră

elemente mari cu orificiul mare din partea

frontală. 3) Şterge praful şi murdăria de pe

mobilă şi de pe pereţi cu cele două perii

laterale.

Cap aspirare podele dure DiamondFlex

Cap de aspirare ultrasubţire pentru suprafeţe

dure pentru manevrabilitate optimă şi acces.

Construcţia extrem de subţire şi posibilitatea

de rotire la 180 de grade te ajută să ajungi cu

uşurinţă în spaţii înguste şi sub mobilă.

Orificiul mare de la partea frontală aspiră

elementele mai mari.

Compartiment pentru praf uşor de golit

Recipientul pentru praf este perfect conceput

pentru eliminarea uşoară a prafului. Graţie

formei sale unice şi suprafeţei netede, praful

este colectat într-o singură parte a recipientului

şi alunecă uniform în coşul de gunoi.

Filtru lavabil pe viaţă

Filtrul pentru spumă poate fi spălat cu uşurinţă

sub robinet pentru performanţă pe termen lung.

Design cu greutate redusă

Construcţia uşoară de numai 5,5 kg îţi oferă

manevrabilitate optimă.

Cap de aspirare pentru podele dure

Capul de aspirare pentru suprafeţe dure

asigură curăţarea optimă a tuturor suprafeţelor

dure, în special a parchetului şi a gresiei. 1)

Perii moi ai periei protejează podeaua

împotriva zgârieturilor. 2) Dispunerea perilor

moi asigură colectarea optimă a prafului de pe

toate suprafeţele dure. 3) Capul de aspirare

este uşor şi este echipat cu roţi pentru a putea

fi manevrat uşor pe toate podelele.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Performanţă

Consum anual de energie: 27,9 kW·h

Nivel de zgomot: 76 dB

Flux de aer (max): 26 l/s

Vid (max): 17 kPa

Putere de intrare (IEC): 650 W

Uşurinţă în utilizare

Control energie: Parte electronică pe aparat

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Cuplaj tub: SmartLock

Model roţi: Cauciuc

Mâner pentru transport: Partea superioară şi

frontală

Rază de acţiune: 10 m

Lungime cablu: 7 m

Design

Culoare: Titan

Filtrare

Filtru de evacuare: Filtru EPA 10

Filtru pentru motor: Filtru lavabil pe viaţă

Capacitate praf: 2 l

Capete de aspirare şi accesorii

Duză principală: Cap de aspirare TriActiveMax

Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare

DiamondFlex, Cap de aspirare pentru podele

dure

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spaţii

înguste, 2-în-1 perie/cap de aspirare mic

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 5,5 kg

Dimensiunile produsului (L x l x H):

505x292x292 mm

Dimensiunile ambalajului (L x l x H):

650x330x310 mm

* Rezultate de aspirare a prafului în comparaţie cu cele

mai bine vândute aspiratoare fără sac din Europa,

testate în medie pe covoare de institutul de teste

externe, în conformitate cu DIN EN 60312/11/2008,

feb/apr 2014
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